
Aan boord Uw gids voor boeiende markten 
en aantrekkelijke zakenopportuniteiten.

Spanje:  
inpakken of wegwezen?
Zoek de juiste niche

Na een periode van sterke economische bloei is Spanje 
momenteel een van de zorgenkinderen van Europa. Strenge 
besparings- en andere maatregelen moeten het land opnieuw op 
het juiste spoor zetten. Op het eerste gezicht geen bestemming 
om uw exportpijlen op te richten. Of net wel? Volgens Vlaamse 
Economische Vertegenwoordiger (VLEV) Dirk Verlee kunnen 
buitenlandse ondernemers nog altijd goed zakendoen in Spanje, 
zelfs in deze economische malaise.
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Van 1986 tot 1992 woonde en werkte Dirk 
Verlee in Spanje en bouwde er een uitge-
breid zakelijk netwerk uit. Nadien werkte 
hij als VLEV achtereenvolgens in Algiers, 
Tunis, Parijs, Los Angeles en sinds 2009 
in Madrid. Hij kent als geen ander de hui-
dige behoeftes van Spanje en tracht die 
zo veel mogelijk te doen invullen door 
Vlaamse ondernemers. 

In 2004 was Spanje nog de acht-
ste grootste economie ter wereld. 
Amper vijf jaar geleden bedroeg 
het begrotingsoverschot nog 
1,9%. Hoe is de situatie zo snel 
kunnen keren?

Dirk Verlee: “Toen ik hier drie jaar ge-
leden aankwam, woedde wereldwijd 
een financiële en economische crisis, 
maar volgens de Spaanse regering niet 
in Spanje. Toch voelden vele Spanjaar-
den de bui al hangen. De stijging van de 
vastgoedprijzen kon niet blijven duren. 
Hypotheekleningen werden tegen ab-
surd voordelige voorwaarden verstrekt. 
Velen gingen er toch op in, want als het 
zou tegenslaan, konden ze hun woning – 
wellicht tegen een hogere prijs – toch op-
nieuw verkopen. En toen spatte de vast-
goedbubbel uit elkaar, met de gekende 
resultaten.”

Vertrouwt u  
op een spoedig herstel? 

Dirk Verlee: “Weinigen zullen daarop van-
daag een datum durven pinnen. Ik durf te 
hopen – en ik zeg dat uiterst voorzichtig 
– dat het ergste voorbij is. De meeste lij-
ken zijn inmiddels uit de kast gevallen en 
er komen stevige besparingsrondes aan. 
Zo wordt de btw verhoogd en wordt de 
eindejaarspremie van de ambtenaren in-
gehouden. Na zes maanden vermindert 
de werkloosheidssteun van 60% van het 

loon naar 50%. Belastingsschalen wor-
den aangepast. De maatregelen hebben 
een impact op alle lagen van de bevol-
king. Uiteraard wint de Spaanse rege-
ring daar geen populariteitsprijzen mee, 
maar directe actie is noodzakelijk en bo-
vendien stuurt Europa mee. Voorts snoeit 
de Spaanse overheid ook in eigen huis, 
om de schulden op federaal en regionaal 
niveau en bij de steden en gemeenten te-
rug te dringen.”

Zijn die maatregelen voldoende 
om de Spaanse economie terug 
gezond te maken? 

Dirk Verlee: “Dat valt nog te bezien. 
Daarvoor moet ook de wereldeconomie 
zich herpakken. In 2012 zal het beloofde 
4,4% deficit van het bbp niet worden ge-
haald, maar afklokken op minstens 5,8%. 
Een extra besparingsronde zal nodig zijn. 
De economische groei blijft uit, die is 
overigens in heel Europa vertraagd. Het 
aantal werklozen lijkt te stagneren, een 
trend die volgens bepaalde verwachtin-
gen vanaf 2014 lichtjes zal dalen. Volgens 
het IMF zal in 2017 de werkloosheids-
graad opnieuw onder de grens van 20% 
duiken.”

Dat brengt ons bij de vraag die op 
ieders lippen brandt: zijn er über-
haupt nog zakelijke kansen voor 
Vlaamse ondernemers in Spanje?

Dirk Verlee: “Net omdat de situatie zo 
bijzonder is, kunnen ondernemers met 
de juiste producten of diensten zeker 

“Spanjaarden zijn hoog -
opgeleid en technische 
profielen zijn beschikbaar.”
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portmodi best inzetten of terugvrachten 
optimaal laten renderen. Ik denk aan 
havens, transporteurs, spoorwegbedrij-
ven… Vele Spaanse ondernemers vra-
gen zich immers af hoe ze hun produc-
ten goedkoop kunnen uitvoeren naar de 
rest van Europa. Een mooi voorbeeld is 
de door Europa gepromote ‘motorway 
of the sea’, tussen Bilbao en Zeebrugge. 
Vrachtwagens lossen hun aanhangwa-
gens op een boot in Bilbao. 37 uur later 
worden die in Zeebrugge opgepikt. Dat 
is niet alleen goedkoper, maar ook beter 
voor het milieu. Nog een sprekend voor-
beeld van de logistieke opportuniteiten in 
Spanje is Katoen Natie. Een half jaar ge-
leden opende de Vlaamse logistieke reus 
in Tarragona een terrein van 80.000 m2, 
bestemd voor de opslag, import en ver-
werking van plastics, specialty chemicals 
en consumer goods. Zij hebben hun aan-
wezigheid in Spanje dus nog versterkt.”

Krijgt het FIT-kantoor Madrid nog 
veel vragen?

Dirk Verlee: “In 2011 was er een dip, 
maar dit jaar hebben we in de eerste 
drie trimesters al meer vragen behan-
deld dan in 2008 en in 2009, en bijna 
evenveel als in 2010. Opvallend daarbij 
is dat het aantal Spaanse handelsvoor-
stellen significant is gestegen. Dat past 
opnieuw in het verhaal dat Spaanse 
ondernemers in het buitenland zoeken 
naar goedkopere, betere alternatieven. 

Indien mogelijk, stellen wij dan Vlaamse 
kandidaten voor.”

Wat is vandaag de beste markt-
aanpak voor Spanje?

Dirk Verlee: “Die verschilt nu niet van 
vroeger. Belangrijk is dat bedrijven zich 
goed laten vertegenwoordigen in Spanje. 
Handelsagenten zijn zeer moeilijk te vin-
den, omdat er geen officiële kanalen voor 
bestaan, maar daarvoor kunnen beurs-
deelnames een oplossing zijn. Daar kom 
je met de juiste personen in contact. Zorg 
ervoor dat je iemand in je bedrijf hebt die 
perfect Spaanstalig is. Het taalprobleem 
is immers groot in Spanje. De overgrote 
meerderheid van de Spanjaarden – ook 
in de zakenwereld – spreekt uitsluitend 
Spaans.

Voorts moet je rekening houden met de 
solvabiliteit van mogelijke partners, en 
niet alleen in de publieke sector. Overhe-
den hanteren soms betalingstermijnen 
van twee à drie jaar. Daar moet je in je 
offerte rekening mee houden.”

Hoe was de handelsrelatie  
tussen Vlaanderen en Spanje  
in de afgelopen jaren?

Dirk Verlee: “Na twee opeenvolgende ja-
ren van exportdalingen in 2008 en 2009, 
steeg de uitvoer naar Spanje in 2010 
lichtjes. Maar het jaar nadien zagen we 
alweer een daling met 0,17% en was de 
uitvoer goed voor 7,6 miljard euro. De 
oorzaak moeten we wellicht zoeken in 
de crisis in heel Zuid-Europa. Vlaande-
ren exporteerde in 2011 meer naar het 
verre India dan naar het nabije Spanje. In 
2012 slaat de crisis in volle hevigheid toe. 
Tijdens de eerste jaarhelft is de Vlaamse 
export naar Spanje gedaald met bijna 
15%. Chemie en farma blijven met onge-
veer 30% van de Vlaamse afzet onze be-
langrijkste exportbranche naar Spanje.

Aan importzijde bleef de Vlaamse invoer 
uit Spanje in 2011 toenemen, goed voor 
ongeveer 5,4 miljard euro. Opvallende 
stijgers waren machines, onedele me-
talen en chemie en farma. Tijdens de 
eerste jaarhelft 2012 zien we echter een 
daling met 3,7%.”

terecht in de Spaanse markt. Ik denk 
bijvoorbeeld aan dienstverleners die 
gespecialiseerd zijn in audits om de be-
drijfsprocessen goedkoper te maken. 
Voorts ontsnappen ook bepaalde ni-
chesegmenten aan de crisis. Zo is het 
voedingssegment gourmet in opmars, 
omdat het land kijkt naar buitenlandse 
delicatessen die origineel en verfijnd 
zijn. Naast chocolade doen onze bieren 
het goed in Spanje, en speciaalbieren in 
het bijzonder. Gin tonic en speciaalbie-
ren zijn op dit moment immers hippe 
dranken.”

In welke andere sectoren  
zijn nog kansen?

Dirk Verlee: “Naast voeding & dranken 
focust FIT op logistiek en de creatieve 
industrie. We hebben verschillende ac-
tiviteiten gepland voor de audiovisu-
ele sector. Zo organiseerden we samen 
met het Vlaams Audiovisueel Fonds een 
workshop rond de tax shelter en nodig-
den we enkele Spaanse producenten uit 
voor een b2b-geprek met hun Vlaamse 
collega’s om samen producties te ma-
ken. We kunnen hiervoor tegenwoordig 
surfen op het succes van Vlaamse films 
als Rundskop en Hasta La Vista, die 
internationaal hun sporen hebben ver-
diend.

Ook Vlaamse logistieke spelers kunnen 
hier goed zakendoen, als ze grondig be-
studeren hoe ze de verschillende trans-

• Bereid u voor op de notoire eentaligheid van Spanjaarden.

• Wees op uw hoede voor lange betalingstermijnen en wanbetalers.

• Informeer u over de laatste stand van zaken in het Spaanse voetbal,  
een dankbaar gespreksonderwerp.

DO

• Spreek niet over politiek, tenzij uw gesprekspartner zelf zijn overtuiging deelt.

• Scheer de verschillende regio’s niet over eenzelfde kam. Naast verschillende erkende 
talen, zijn er ook economische en sociologische eigenheden.

• Maak geen impulsieve afspraken, bijvoorbeeld tijdens een vakantie.  
Laten bekoelen en strategisch denken is de boodschap. 

DON’T

“Vele Spaanse onder-
nemers vragen zich af 
hoe ze hun producten 
goedkoop kunnen uit-
voeren naar de rest van 
Europa.”

“Er bestaan geen 
officiële kanalen om 
handelsagenten te vinden. 
Kom daarom naar een 
vakbeurs voor de juiste 
contacten.”

“Net omdat de situatie 
zo bijzonder is, kunnen 
ondernemers met de 
juiste producten of 
diensten zeker terecht in 
de Spaanse markt.” 
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Factsheet Spanje

• Oppervlakte:  
505.992 km2

• Aantal inwoners:  
46.235.000 (2011)

• Aantal Belgen  
ingeschreven in Alicante:  
9.955 (2012)

• Aantal Belgen  
ingeschreven in Barcelona: 
6.032 (2012)

• Aantal Belgen  
ingeschreven in Tenerife:  
2.640 (2012)

• Aantal Belgen  
ingeschreven in Madrid:  
4.033 (2012)

• Officiële talen:  
Castiliaans (Spaans),  
Catalaans, Baskisch, Galicisch 
en Aranees

• Munteenheid: euro
• Weetje:  

Spanje is ’s werelds grootste 
producent en exporteur van 
olijfolie

sectoren in bbp (2011)
- landbouw, bosbouw  

en visserij  5,7%
- industrie  26,8%
- diensten  67,5%

bestemmingen (2011)
- Frankrijk  18,2%
- Duitsland  10,3%
- Portugal  8,1%
- Italië  8%
- VK  6,5%

(2011)
- Duitsland  12,8%
- Frankrijk  11,6%
- Italië  7%
- China  5,8%
- Nederland  5%

Madrid

Dirk Verlee

Barcelona

Ingrid De Grande

Wat staat binnenkort op ons programma voor Spanje? 

* Madridfusion – 21 tot 23 januari 2013 

Op de belangrijkste gastronomische conferentie ter wereld is Vlaanderen via FIT aanwezig met 
een stand, in samenwerking met Taste Flanders.

* Mobile World Congress – 25 tot 28 februari 2013

FIT zal opnieuw met een stand aanwezig zijn op deze wereldtopbeurs, waar de laatste nieuwighe-
den op het vlak van mobiele telefonie worden aangekondigd en voorgesteld.

* Multisectorale zending Catalonië – 11 tot 14 maart 2013

FIT-Barcelona ontvangt Vlaamse exporteurs in de regio en stelt een b2b-afsprakenprogramma 
op maat op.

* Uitnodiging inkoper grote Spaanse groep naar Vlaanderen – september 2013

Vlaamse exporteurs krijgen de kans om in Vlaanderen een vertegenwoordiger van een grote 
Spaanse groep te ontmoeten, inclusief een persoonlijk gesprek.

* Conferentie-roadshow logistiek – november 2013

FIT neemt de Vlaamse logistieke sector mee om promotie te voeren rond de mogelijkheden die 
Vlaanderen biedt aan logistieke bedrijven in het algemeen en aan de Spaanse logistieke spelers 
in het bijzonder.

Meer info vindt u op www.flandersinvestmentandtrade.be. 

Boven: Dirk Verlee matcht Spaanse en Vlaamse 
bedrijven.

Tot slot, zijn er culturele verschil-
len waarmee de Vlaamse onder-
nemer rekening moet houden?

Dirk Verlee: “Het imago van de Spaan-
se zakenman die traag en conservatief 
is en zijn afspraken niet nakomt, klopt 
niet. Dat dit beeld nog leeft bij veel bui-
tenlandse ondernemers is jammer: ik 
ontmoet net veel moderne onderne-
mers die ambitieus zijn om hun werk-
terrein internationaal uit te breiden. Je 
merkt dat er een mentaliteitswijziging 
plaatsvindt. Dat is misschien een van de 
weinige positieve gevolgen van de cri-
sis. Tot vijf jaar geleden was voor veel 
Spaanse ondernemers de interne markt 
voldoende, nu worden ze willens nillens 
gedreven naar het buitenland.

Aan kennis ontbreekt het Spanje alvast 
niet. De bevolking is hoogopgeleid en 

heeft ook technische profielen. Het land 
telt enkele van de meest toonaange-
vende business schools in Europa. Al-
leen kunnen ze niet bogen op een lange 
exportgeschiedenis, zoals Vlaanderen 
wel kan. Als ze exporteren, kijken ze 
traditioneel eerst naar Zuid-Amerika, 
vanwege de historische band. Uiteraard 
willen we dat Vlaanderen hun belang-
rijkste handelspartner in Europa wordt!”

Belangrijkste Vlaamse exportproducten 
naar Spanje (2011):

farmaceutica (13,03%)

kunststoffen (9,89%)

organische chemie (8,08%)

machines, mechanische werktuigen (8,14%)

transportmaterieel wegvervoer (7,87%)

Belangrijkste Vlaamse invoerproducten 
uit Spanje (2011):

wagens (23,99%)

organische chemie (10,43%)

minerale brandstoffen (9,83%)

machines en mechanische apparatuur (5,86%)

kunststoffen (4,44%)
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